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,,Kurk Lietuvai“ kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos

ministerija organizavo viešąsias konsultacijas (toliau -

konsultacija) siekiant išsiaiškinti žaliųjų viešųjų pirkimų

(toliau - ŽVP) problematiką Lietuvoje. 2019 metais

viešiesiems pirkimams Lietuvoje buvo išleista 6,3

mlrd. Eur arba 13 proc. BVP1. Viešieji pirkimai yra

didžiulė ekonominė jėga, ir aplinkosaugos principų

taikymas viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu

įrankiu siekiant žaliosios pertvarkos.

KONTEKSTAS
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VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS

2019 m. Lietuvoje žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) siekė

tik 3.3% nuo bendros viešųjų pirkimų vertės2, ir

kasmet mažėja. Tuo tarpu naujasis Nacionalinis

Pažangos Planas nustatė ambicingą tikslą, jog ŽVP

2030 m. sieks 55 %, arba pakils 16 kartų.3

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės

programa nustatė tikslą reikšmingai išplėsti ,,žaliųjų

pirkimų taikymo apimtis siekdami, kad nuo 2023 m.

žalieji pirkimai taptų dominuojančia viešųjų pirkimų

rūšimi“ (12.1.4.)4.



KONSULTACIJOS METODAS

Konsultacijai naudotas pusiau struktūrizuotų interviu ir elektroninės apklausos

metodas. Viešosioms konsultacijoms pasirinktos dvi tikslinės grupės:

viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios perkančiąsias organizacijas ir prekes,

paslaugas ir darbus (toliau – produktus) teikiantys tiekėjai.

Interviu buvo vykdomi pagal iš anksto parengtą klausimyną pritaikant tikslinių

grupių atstovams. Interviu metodas pasirinktas siekiant įsigilinti į priežastis dėl

ko ŽVP nevyksta ir išgirsti respondentų patirtį bandant vykdyti ŽVP.

Sudarytos dvi atskiros elektroninės apklausos pagal dvi tikslines grupes. Visi

surinkti rezultatai ir apklausose bei interviu dalyvaujantys respondentai išlieka

anonimiški.
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KONSULTACIJOS TIKSLAS

Šios konsultacijos tikslas yra išsiaiškinti dėl kokių priežasčių ŽVP vyksta

neefektyviai, sužinoti perkančiųjų organizacijų (toliau – PO) ir tiekėjų priežastis ir

motyvus (ne)dalyvauti ŽVP, ir kokie potencialūs sprendimai padėtų skatinti ŽVP

vykdymą Lietuvoje.



PIRMOJI TIKSLINĖ GRUPĖ
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Perkančiosios organizacijos

73 perkančiosios organizacijos (toliau – PO), kurios

dalyvavo konsultacijoje, priklauso šioms grupėms:

• Ministerija ar joms atskaitinga institucija

• Savivaldybės administracija

• Viešojo administravimo įstaiga

• Valstybės įmonė (VĮ)

• Viešoji įstaiga (VŠĮ)

• Mokslo įstaiga

• Sveikatos įstaiga

• Kitos PO (pvz.: uždaroji akcinė bendrovė,

akcinė bendrovė, asociacija)

Demografinis respondentų pasiskirstymas parodo,

kad daugiausiai PO dalyvavusių elektroninėje

apklausoje priklauso Vilniaus ir Kauno miestų

apskritims.

Taip pat respondentai suskirstyti pagal darbuotojų

skaičių – 52 % respondentų įdarbina tarp 101 ir 500

darbuotojų.



*PO dalyvavusios  e lektroninėje  apklausoje
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97 % PO turi už viešuosius 
pirkimus atsakingą 

darbuotoją

20 % respondentų 
nevykdo ŽVP

83 % respondentų ŽVP 
sudaro iki 10 % visų 

viešųjų pirkimų

Tik vieno respondento ŽVP 
sudarė virš 50 % visų 

viešųjų pirkimų

6 % respondentų nurodė 
vadovybės iniciatyvą kaip 

priežastį, kodėl yra 
perkama žaliai

KONSULTACIJOS SU PO REZULTATAI

8 % apklaustųjų turi 
nustatę aplinkos 

apsaugos tikslus vidinėse
organizacijos nuostatose
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63 IŠ 64 RESPONDENTŲ PAŽYMĖJO, JOG JIEMS RŪPI, KAD BŪTŲ 
VYKDOMI ŽVP

„Žalieji pirkimai tiesiogiai 
prisideda prie taršos 

mažinimo, skatinama žiedinė 
ekonomika ir atsakingas 

vartojimas.“

„Globaliai mąstant, visi 
vartotojai turi siekti, kad būtų 

daromas kuo mažesnis 
poveikis aplinkai. Tiek 

gaminant produktus, tiek juos 
naudojant, tiek utilizuojant 

(perdirbant). Produktas 
atitinkantis aplinkosauginius 
reikalavimus apsaugo ne tik 

gamtą, bet ir jais 
besinaudojančių žmonių 

sveikatą.“

„Vykdant žaliuosius 
pirkimus skatinama kurti 

kuo daugiau aplinkai 
palankių produktų.“

„Žaliųjų pirkimų vykdymas, 
taikant aplinkosauginius 
reikalavimus, man yra 

svarbus ne tik, kaip pirkimus 
vykdančiam įstaigos 

darbuotojui, bet svarbu, kaip 
Lietuvos pilietei, mamai, 

kuriai rūpi, kokioj aplinkoj 
augs mano vaikai.“

„Manau, kad politika aplinkos 
apsaugos klausimais yra 

neveiksni, todėl svarbu imtis 
priemonių ir mažais 

žingsneliais gerinti padėtį.“

„Svarbu kiekvienam Lietuvos 
piliečiui rūpintis planetos 

ateitimi.“
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Ketvirtadalis respondentų pripažino asmeninę darbuotojo motyvaciją kaip 
priežastį, kodėl jų institucijoje yra vykdomi ŽVP.

KOKIOS PRIEŽASTYS LEMIA ŽVP?

Dalis respondentų paminėjo, jog ŽVP yra vykdomi dėl Centrinės 
perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) kataloge esančių prekių, kurios yra 
pažymėtos kaip ,,žalios‘‘*. 31% apklaustųjų taip pat pripažino, jog ŽVP vykdo
tik per CPO.

*CPO LT 2019 m. 
duomenimis5, tuose moduliuose,

kuriuose yra ,,nežalių ir žalių‘‘ 
prekių ir paslaugų specifikacijų, 
net 99% pirkimų vertės sudarė 

išskirtinai žalieji pirkimai.“

,,Perkame ,,žaliai‘‘ tik per CPO katalogą. Per CPO perkame dėl to, nes tai 
yra paprasta. Perkant kitaip yra per sudėtinga, reikia labai specifinių

žinių, turi suprasti ir savo prekių poreikius ir tiekėjų pasiūlymus. Kad būtų 
paprasčiau, reikia, kad kažkas bendrautų su rinka ir pasakytų, kurios

prekės yra žalios, kurios ne.‘‘

,,Būtų sveikintina, kad CPO 
LT kataloge „žaliųjų“ prekių

asortimentas būtų
gausesnis.‘‘
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„Be galo stipri vidinė motyvacija. Noras ir žinios, jog 
mokesčių mokėtojų pinigais gali daryti teigiamą pokyti
įrašydamas į pirkimų sąlygas “kelis” sakinius. Taip pat 

prisidėti prie aplinkos saugojimo.“



Daugumos apklaustųjų nurodė (56%), jog pagrindinė motyvacija vykdyti
ŽVP yra LRV Nutarime Nr. 828 (toliau – Nutarimas) nustatytas ŽVP
privalomumas*. Tačiau, nors PO teigia, jog remiasi Nutarimu, tačiau
nutarime nustatyta privaloma ŽVP procentinė reikšmė yra ženkliai
didesnė, negu faktiniai duomenys iš PO. Taigi, nors PO teigia, jog remiasi
Nutarimu, tačiau žvelgiant į jų nurodytus atsakymus, PO šio LRV Nutarimo
nesilaiko (visos išskyrus vieną PO, nurodžiusią, jog įvykdė daugiau nei 50%
ŽVP).

ŽVP PRIVALOMUMAS 

*,,Perkantieji subjektai, atlikdami prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ar 
pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, turi taikyti šiuos 

kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 45 
procentams tokių pirkimų 2017 metais, ne mažiau kaip 45 procentams – 2018 

metais, ne mažiau kaip 50 procentų – 2019 metais ir ne mažiau kaip 50 procentų 

– 2020 metais.“ 6

GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDOS

67% respondentų nurodė, jog
renkantis produktą niekada
nesinaudoja gyvavimo ciklo 

sąnaudų apskaičiavimo metodika.
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20% respondentų nurodė, 
gyvavimo ciklo sąnaudų 

apskaičiavimo metodiką naudoja 
retai.

8% apklaustųjų pažymėjo, jog
nežino kas yra gyvavimo ciklo 

sąnaudos.



39 % apklaustųjų įtraukia Aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos
ministro įsakyme Nr. D1-508.

Daugelis respondentų nurodė, jog kriterijai yra problematiški. Pagrindinės
aplinkos apsaugos kriterijų ir jų taikymo problemos, nurodytos konsultacijos
metu:
• Kriterijai yra pasenę, nebeaktualūs;
• Tiekėjai nepateikia dokumentų įrodančių, kad produktai atitinka aplinkos

apsaugos kriterijus;
• Kriterijų taikymas iššaukia ginčų galimybę;
• Pritaikius kriterijus, pasiūlymo vertinimas tampa sudėtingas. PO trūksta

kompetencijos ir laiko sąnaudų įvertinti tiekėjų pasiūlymus;
• Trūksta aiškumo ir paprastumo;
• Perkamos prekės neatitinka visų minimalių reikalavimų (o tik kelis iš

nurodytųjų), todėl negali vadintis žaliuoju pirkimu.

ŽVP KRITERIJAI
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„Vertinimo metu sunku nustatyti
ar pateikti dokumentai yra
lygiavertiški nustatytiems

Aplinkos ministro įsakymu ar
ne.“

,,Pats viešojo pirkimo procesas yra 
sudėtingas, o įvėlus neaiškius 

žaliuosius kriterijus jis tampa dar 
sudėtingesnis.“

“Aprašius technines specifikacijas 
pagal aplinkosaugos kriterijus, tiekėjai 

dažnai nežino ko tu iš jų reikalauji ir 
kokius dokumentus reikia pateikti.“
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Konsultacijos metu išsiaiškinti netikslūs, nelogiški ar nepritaikomi kriterijai
šiose produktų grupėse:
• Kelių tiesimo darbai;
• Medicinos įranga;
• Gaminiai iš perdirbto plastiko;
• Maistas;
• Statybinės medžiagos;
• Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos;
• Respondentai taip pat paminėjo, jog kriterijai neapima kai kurių produktų

(pvz.: medicininiai baldai)

Konsultacijų metu taip pat sužinota, jog PO nevisad pateikia tikslias ataskaitas.
Šiuo metu ŽVP yra skaičiuojami įvykdžius viešąjį pirkimą, Atn-1 ataskaitoje
atsakius į klausimą:

,Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?‘‘ („TAIP“ arba
„NE“).

To priežastys – per sudėtinga įvertinti ar pirkimas išties atitiko visus minimalius
kriterijus; taip pat kai kurios PO pačios padaro išvadą, jog įvykdė ŽVP kiek tai
įmanoma su ribojančiu teisiniu reglamentavimu:

,,Būna, jog užpildome Atn-1 
ataskaitą neatitikus visų kriterijų, 
pvz.: kai nepasirenkamas kažkoks 
minimalus kriterijus, kurio neina 

pritaikyti, bet pritaikomi keli 
išplėstiniai. Pagalvojama logiškai, 
kad čia yra žalias pirkimas, tai ir 

pasirenkama.‘‘
,,Pildant ataskaitas kartais 

nepildome, jog buvo žalias, nes 
būtų per sudėtinga sutikrint ar 

atitiko visus minimalius kriterijus.‘‘



Tik 3 % respondentų
pažymėjo, kad niekas
netrukdo pirkti žaliai.

42.2 %

31.3 %

17.2 % 7.8 %

1.6 %

PRIEŽASTYS, TRUKDANČIOS VYKDYTI ŽVP

TOP 5 PRIEŽASTYS, TRUKDANČIOS 
PIRKTI ŽALIAI (% respondentų)

o Žinių ir kompetencijų trūkumas
(47 %)

o ŽVP pavyzdžių trūkumas (39 %)

o Informacijos trūkumas (38 %)

o Žalių produktų kaina (36 %)

o Žalių produktų trūkumas rinkoje
(36 %)
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Kas padėtų pirkti žaliai? Dažniausiai pasirinkti atsakymai PO % dalis

Metodinė pagalba (pvz.: lengvesnis aplinkos apsaugos 
kriterijų pasirinkimo įrankis)

64 %

Mokymai kaip pirkti žaliai 56 %

Geresnis informacijos prieinamumas (pvz.: tinklapis skirtas 
žaliesiems viešiesiems pirkimams)

53 %

Pagalba vykdant žaliąjį viešąjį pirkimą (pvz.: konsultacijos) 50 %

Paprastesnis žaliųjų viešųjų pirkimų procesas 48 %

Nuolat naujinami žaliųjų viešųjų pirkimų aplinkos apsaugos 
kriterijai

28 %

„Reikia išaiškinimo, susistemintos 
informacijos, aiškus medžiagos 

pateikimas.“

KAS PADĖTŲ VYKDYTI ŽVP?
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„Reikalingi mokymai tiekėjams IŠSKIRTINAI 
šia tema.“

,,Nelabai yra išorinės pagalbos kas pasakytų 
ar tokie dokumentai tinkami ar ne. Iš VPT 
konkretumo nėra. Norėtųsi konkretumo ir 

pagalbos. [...] Reikia paprasčiausiai praktinės 
pagalbos. Daugiau iš švietėjiškos pusės, o ne 

iš teisiamosios.“

,,Trūksta ir aiškios 

vieningos gerosios 

praktikos. Čia galbūt 

reikėtų kažkokių 

koordinuotų 

apžvalgų/rekomenda

cijų kaip sąrašo 

reikalavimus realiai 

įgyvendinti 

viešuosiuose 

pirkimuose.“

Tik 3 respondentai nurodė,
kad pagalbos ir informacijos
netrūksta.



ANTROJI TIKSLINĖ GRUPĖ

Tiekėjai

27 tiekėjai, kurie dalyvavo konsultacijoje, teikia produktus šiose grupėse:

o Statybos darbai

o Remonto ir priežiūros paslaugos

o Drabužiai, avalynė ir jų priedai;

o Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys

o Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)

o Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

o IT paslaugos

o Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai

o Spaudiniai ir susiję produktai

o Chemijos produktai

o Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus 

ir programinės įrangos paketus

o Radijo, televizijos, telekomunikacijų ir susijusi įranga

o Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai

o Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai 

prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai

o Pašto ir telekomunikacijų paslaugos

o Komunalinės paslaugos

o Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

o Paslaugos, susijusios su naftos ir duju pramone

o Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos

o Švietimo ir mokymo paslaugos

o Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
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77 % respondentų patvirtino, kad jų prekės arba produktai atitinka

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 nustatytus aplinkos apsaugos

kriterijus. Likusios Įmonės, kurių produktai arba paslaugos neatitinka

Įsakymo nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus nurodė sekančias

priežastis:

o Aukštesnės produkcijos kainos;

o Paklausos trūkumas;

o Žinių arba kompetencijų trūkumas;

o Produktai arba paslaugos atitinka kitus aplinkai draugiškų 

prekių/paslaugų kriterijus, tačiau neatitinka įsakymu nustatytų 

žaliųjų pirkimų kriterijų.
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DALYVAVIMAS ŽVP



Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad įsakymu nustatyti aplinkos
apsaugos kriterijai atitinka įmonių galimybes ir pajėgumus. 25%
apklaustųjų manymu, šie kriterijai yra per griežti. Taip pat buvo
pastebėta, jog kriterijų produktų grupės neaprėpia visų tiekėjų
siūlomų produktų.

Tiekėjų siūlymai sprendžiant su aplinkos apsaugos kriterijais 
susijusias problemas:

„Įvedant daugiau išaiškinimų kaip konkrečiai taikyti.“

„Bendradarbiavimas. Kviesti į konferencijas ir prie apskrito 
stalo.“
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ŽVP KRITERIJAI

Tiekėjai, paklausti kas paskatintų tiekti žaliąsias prekes viešuosiuose 
pirkimuose, pabrėžė sekančius veiksnius:

o Išankstinė komunikacija apie žaliųjų produktų/paslaugų paklausą
o Ekologinio ženklinimo skatinimas
o Didesnė žaliųjų prekių/paslaugų paklausa
o Artimesnis bendradarbiavimas su pirkėjais
o Aiškesnė ŽVP sistema ir ką konkrečiai reikia padaryti, jog atitiktum 

reikalavimus



Daugiau nei pusė
respondentų pažymėjo, kad
jų teikiami produktai atitinka
ekologinių ženklų
reikalavimus. Pagal šių
respondentų atsakymus,
dažniausiai naudojami
ženklai yra ES Ekologinis
ženklas (EU Ecolabel),
Tekstilės produkcijos ir
tyrimų metodų ženklas (Öko-
Tex) ir Šiaurės šalių gulbės
ženklas (Nordic Swan
Ecolabel).

Maždaug 60 % apklausoje dalyvavusių įmonių yra įdiegusios aplinkos
apsaugos vadybos sistemą, iš kurių virš 80 % naudoja ISO 14001. Vienas iš
respondentų paminėjo, kad naudoja EMAS aplinkos apsaugos vadybos
sistemą. Verta paminėti, kad pagal dabartinį EMAS registracijų sąrašą, tik 3
organizacijos Lietuvoje atitinka EMAS aplinkos vadybos ir audito sistemos
reikalavimus. 7

Iš apklaustųjų, kurie neturi
ekologinių ženklų,
pastebėta, kad daugiau nei
40 % tiekėjų numato
paklausos trūkumą kaip
pagrindinę ekologinio ženklo
neturėjimo priežastį
tiekiamiems produktams.
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EKOLOGINIAI ŽENKLAI IR SERTIFIKAVIMAS

INFORMACIJA APIE ŽVP

Dauguma (65 %) apklaustųjų nurodė, kad informaciją apie ŽVP gauna iš

Viešųjų pirkimų tarnybos.

Kiti paminėti informacijos apie ŽVP šaltiniai:
o CPO
o Aplinkos ministerija
o Renginiai ir seminarai
o Paskelbti pirkimai
o Privatūs šaltiniai

12 % respondentų atsakė, jog negauna informacijos apie ŽVP.



IŠVADOS

Visų pirma norisi pabrėžti, jog dalyvavimas konsultacijoje buvo žemas. Iš viso buvo

susisiekta su 470 PO, iš kurių 73 (15 %) sudalyvavo konsultacijoje. Taip pat buvo

susisiekta su 460 tiekėjų, iš kurių 27 (6 %) sudalyvavo konsultacijoje. Tai parodo

žemą PO ir tiekėjų aktyvumą ir suinteresuotumą ŽVP. Taip pat verta paminėti, jog

dalyvaujantys respondentai yra galimai labiau šališki žaliesiems pirkimams lyginant

su visa populiacija.

Viešojo ir privataus sektorių nuomonės skiriasi. Privatus sektorius pabrėžia, kad

nėra ŽVP paklausos, o viešasis sektorius tvirtina priešingai - kad nėra pasiūlos. Jei

šie rezultatai atitinka bendrą viešąją ir privačiąją nuomonę, tai nurodo spragas

institucijose, kurios kuria aplinką ŽVP vykdymui.

Viešosios konsultacijos rezultatai taip pat parodė, jog apklaustieji dalyviai supranta

ŽVP naudą ir prasmę, tačiau jų vykdymas yra sudėtingas. Nors 63 iš 64 PO,

dalyvavusių elektroninėje apklausoje, nurodė, jog jiems rūpi, kad ŽVP Lietuvoje

vyktų, tačiau absoliučios daugumos organizacijose pirkimų vyksta minimaliai – iki

10 % nuo visų pirkimų. Labiausiai pabrėžta problema yra kompetencijų ir žinių

trūkumas, kas atsispindi ir siūlomuose sprendimuose – metodinė pagalba,

mokymai, geresnis informacijos prieinamumas, konsultacijos. Dabartinis institucijų

formatas neatitinka PO ir tiekėjų ŽVP reikalingos pagalbos poreikio. Šiuo metu nėra

jokios ŽVP vedančios ir kuruojančios institucijos.

Daug dėmesio taip pat buvo atkreipta į ŽVP kriterijus – ir PO, ir tiekėjai nurodė, jog

dalis kriterijų yra nelogiški ir pasenę. Konsultacijos metu išaiškėję neveiksmingi

kriterijai bus peržiūrėti tam atsakingos institucijos.

Norint paremti sklandų ŽVP sistemos veikimą, būtina:

o Didinti PO ir tiekėjų ŽVP kompetencijų lygį;

o Pateikti aiškią ir sistemingą informaciją apie ŽVP;

o Teikti realią praktinę pagalbą ir konsultacijas PO ir tiekėjams;

o Praplėsti ŽVP sąvoką įtraukiant galimybę pirkti žaliai ne tik nustatytose
produktų grupėse;

o Užtikrinti reguliarų kriterijų atnaujinimą;

o Konsultuotis su rinka siekiant suprasti esamą situaciją;

o Pateikti ŽVP pavyzdžius lengvesniam ŽVP vykdymui.
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